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Vanafbeginditjaar moetenwitloftrekkers lozingenvanbednjjsajvalwater op hetoppervlaktewater
saneren. Het PAV heeft in samenwerking metRZN-Transjorm eenproefproject op waregrootte
opgezetom hetvrijkomende afvalwater uit de witlo/trektezuiveren en teontsmetten meteenhorizontaal helofytenfilter. Demethode issuccesvoltoegepast op een witlojbednjf indeNoordoostpolder.Hetgezuiverde water isvangoede kwaliteit, isbehoudenscalamiteitenvrij van schadelijkeziekteverwekkersenkantijdens de trekopnieuwalsproceswaterwordengebruikt. Delojproductieenkwaliteitwordtbijtrekop gezuiverd afvalwater nietbeïnvloed.Zoontstaat eenvollediggesloten
s_ysteemen kunnenlozingenophetoppervlaktewaterwordengesaneerd.
DegesteldeeisenindeWetverontreinigingoppervlaktewater (Wvo) zijn metingang
van ïjanuarij.1.zodanigscherpdatlozingop
desloot,ooknazuivering optermijn niet
meeraandeorde is. Doorhet PAV zijn twee
optiesuitgewerktomvrijkomend bedrijfsafvalwateruitdewitloftrek tezuiveren ofte
ontsmetten envervolgensopnieuwalsproceswaterindetrektegebruiken.Eénoptie betreft
zuiveringdoormiddelvaneen helofytenfilter.
Hetonderzoekisinopdracht vanenin nauwe
samenwerkingmetdelandelijke gewascommissiewitlofvandeLTO uitgevoerd.

wordtheteffluent ineenverzamelputopgevangenennaareenopslagvatgepompt.Begin
1998 ismetbemonsteringbegonnenomvast
testellenofheteffluent geschikt isvoor
hergebruik alsproceswater tijdens dewitlof-

Aft). 1:

trek.Gedurendedezeperiodeishetbezinkbassineenaantalmalen kunstmatig besmet met
tweebelangrijke ziekteverwekkers:deschimmelPhytophtora cryptogeaendebacterie
Erwinia chrysantemi.Demonsters vanhet
ruweproceswater enhetin-eneffluent van
het helofytenfilter zijngeanalyseerdopgangbareparameters voordewaterzuivering,een
aantal relevanteparametersvoordewitloftrekkerij, opaanwezigheid vandepathogenen
P.cryptogeaen E. chiysantemien enkele
gewasbeschermingsmiddelen. Vanafoktober
1998 isheteffluent vanaftrekdag 12 aanvier
vandeachtbassinsindetrekkerij toegevoegd.
Resultaten
Kwaliteit ejfluent
Heteffluent vanhethelofytenfilter blijkt
inhetverloopvandetijd vangoedeen
constantekwaliteit tezijn (tabel 1). Mineralen
enballaststoffen alszoutensulfaat hopen
zichniet op. Kaliumenstikstofworden
tijdens hetzuiveringsproces deelsopgenomen
ofomgezet.Fosfaat wordtsterkgebonden
doordataanhetsubstraat vanhet helofytenfilter extracalciumenijzer istoegevoegd.Bij
hergebruik alsproceswater isextra aanzuren
metsalpeterzuur noodzakelijk omhethoge
bicarbonaatgehalte vanheteffluent te bufferen.Nakunstmatige infectie vanhetbezinkbassin inmaartenjuni 1998 kon P. cryptogea
duidelijk wordenaangetoond inhetbezinkbassinen/ofdeoverslagtank vóórbevloeiing
ophetfilter.Heteffluent wasechtervrijvan
P.cryptogeabehoudenseenzeerzware infectie
invoorjaar 1999. Debacterie E.chrysanthemi
werdinjuni 1998 nakunstmatige infectievan
hetbezinkbassin inhetinfluent aangetoond.

Schematischedoorsnede helojytenjïlter volgens het horizontale wortelzonesystccm.

Onderzoek naar prestaties
helofytenfilter
Injuni 1997 isnaasteenwitlofbedrijf te
Espelmeteentrekcapaciteit van36 hectare,
eenhorizontaal helofytenfilter aangelegdvan
circa 150 vierkantemetervoordezuivering
vanhetbedrijfsafvalwater(afbeelding 1). Het
bedrijfsafvalwater,proceswatervandetrekkerijmeteendebietvan 15 à20 kubiekemeter
perweek,wordtnabezinkingviaeenverdeelbuisinhetfiltergepomptenheeft een
hydraulischeverblijftijd inhetveldvanongeveerzevendagen.Inhet 60 cmdikkegrondpakket,waaroprietisaangeplant,wordt het
watergereinigddoorzowelfysische alsaërobe
enanaërobebacteriëleprocessen.Vervolgens
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Analyse van het slib uit het bezinkbassin
geeft licht verhoogde gehalten van koper,
nikkel en chroom tezien.Het gehalte aan zink
wasechter sterk toegenomen. Zink komt op dit
bedrijf vrij bij het schoonspuiten van het frame
van de trekbakken. Het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen isook wat
hoger dan degestelde grenswaarde. Dezegroep
van chemische middelen isreeds aanwezig in
de aandewortels meekomende gronddelen.
Het gehalte aan minerale olie isverhoogd door
enige vervuiling met olie uit dein de trek
gebruikte machines en hydraulische systemen.

Gehalteaanwerkzamestoffenvangebruiktegewasbeschermingsmiddelen[\ig/l]inhetinfluent enhet efflu-

Discussie en conclusies

entvan hethelofytenfilter inEspeltussenjanuari enmaart1998.

•

Hergebruik in de trek betekent een geheel
gesloten keten waarbij tevens wordt
bespaard op watet en mineralen. Het
gevaar voor accumulatie van ballaststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen is in dit
onderzoek niet aangetoond. Bij gebruik
van het gezuiverde water als proceswater
tijdens de witloftrek vindt steeds een
actieve opname van mineralen en omzetting van gewasbeschermingsmiddelen
plaats. Ballaststoffen alszout worden door
de witlofwortel deels opgenomen en
vormen in deze hoeveelheden geen gevaar
voor de lofproductie en lofkwaliteit.

•

In het ondetzoek ishet gezuiverde water
vanaf trekdag 12aan het bassin toegevoegd.Vanaftrekdag 12tot het einde van
de trek wordt het meeste water (circa70
procent) voor de kropgroei en verdamping
verbruikt. Deze methode van toevoer van
gezuiverd water kan worden gehandhaafd
en beperkt eventuele risico's zoveel mogelijk. Gezien de kwaliteit van het gezuiverde water kan echter ook direct bij
aanvang van de trek worden begonnen
met gebruik van afvalwater. Door dit te
versnijden met leidingwater kan een vrij
constant mengsel worden verkregen
waarop een voedingsschema kan worden
berekend. Bovendien iscorrectie op het
nog aanwezige middel Paraat (dimethomorf) mogelijk. Bij aanleg van een systeem
voot afvalwaterzuivering kan ook een
aparte hemelwateropvang worden
gemaakt zodat meerdere warerstromen
kunnen worden gecombineerd en verder
wordt bespaard op het gebruik van
leidingwatet. Combinatie van deze waterstromen vereist wel een goede menging
conform de normen voor de glastuinbouw. Het coaten van zinken dakgoten bij
hemelwateropvang is wenselijk.

•

Vangroot belang isde aanleg van een goed
gedimensioneetd bezinkbassin met
vertragingschot(ten) ofstroombrekers en
overstortdrempel. Afdekking met isolatiepanelen voorkomt bevriezing bij

E9zonder effluent
D meteffluent

kglof/m2
Ajb.3:

%KortI

%LangI

Lqfproduetie(kg/m2trekoppervlak) en%KortIenlangIlof,zonderofmethergebruikvaneffluent uithet
helofytenfilter tussenoktober1998enmei 1999.

In het effluent van het filter was E. crysanthemi niet ofnauwelijks meer aantoonbaar.
Het algemeen aëroob kiemgetal van bacteriën
in het effluent wordt door het filter met een
factor 100 verlaagd.
Gewasbescherming
Ook ishet belangrijk om te weten hoe het
helofytenfilter omgaat met de gewasbeschermingsmiddelen die op de trekkerij in gebruik
zijn: Rovral (iprodion),Ronilan (vinchlozolin),
Pirimor (pirimicarb) enAliette (fosethylaluminium). Degevonden residuen van de
werkzame stoffen iprodion, vinchlozolin en
pirimicarb in de eerste proefperiode zijn met
standaardafwijking weergegeven in afbeelding 2.Degehalten in het influent van het
helofytenfilter kunnen sterk fluctueren. In het
effluent is het gehalte aan iprodion en vinchlozolin mer meer dan 90procent afgenomen
tot respectievelijk 38en 8 mictogram. Het
gehalte aan pirimicarb isgehalveerd tot 14
microgram. Pirimicarb wordt minder snel
afgebroken. Destoffosethyl-aluminium is in
juni enjuli 1998op drie tijdstippen bepaald.
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In één geval kon in het effluent nog circa50
microgram van deze stofworden aangetoond
(verwijderingspercentage circa 80procent).
Vanafhet einde van dederde proefperiode
isook het middel Paraat (dimethomorf)
gebruikt in verband met de hoge ziektedruk
door P. cryptogea. Het gehalte aan dimethomorf in het effluent ismet ruim 60 microgram
beperkt.

Lofproductie en Iq/kwaliteit
Per rij trekbakken isde lofproductie en het
percentage van klasse Ikort en lang lof
bepaald. Tijdens de waarnemingsperiode is
gewerkt met de rassenAtlas,Focus,Platine,
Rinofen Tabor. Het opbrengstniveau wisselde
per partij en per ras en was later in het seizoen
vanwege degevolgen van wateroverlast en
vorstschade ook veel lager. De spreiding in
productie en procenten klasse Ikort en I lang
lofwas dan ook vrij groot. Gemiddeld over alle
partijen was de productie en kwaliteit redelijk
tot goed. Hergebruik van gezuiverd afvalwater
leidde niet tot vermindering van productie
en/of kwaliteit (afbeelding 3).
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strengevorst.Dewekelijkse hoeveelheid
geproduceerdbedrijfsafvalwater moet
hierinopgevangen kunnen worden met
bijvoorkeureenovercapaciteitvan50
procentvoorextraspuitijdens detrek.
Ookiseenbuffer vanbelangomhetoverstromen vanhetbezinkbassin bij flinke
regenvaltevoorkomen.Het bezinkbassin
dient meteengraafmachine toegankelijk
tezijn voordehalfjaarlijkse reiniging.Bij
eenanderontwerp kanookgekozen
wordenvooreenbezinkbassin dat bijvoorbeeldtoegankelijk isvooreenautomet
zuiginstallatie(kolkenzuiger).
Hetslibuit hetbezinkbassinkanworden

Tabel 1:

vergelekenmetbaggerspecieuitdesloot
enkannaasthetbezinkbassin worden
uitgereden.Hierbij kanhetslibworden
gevoegddat resteertnaeventueledompelingvanwortelsineenoplossingvan
calciumchloride.
Hoeweldeperiodevanbemonsteringvan
hethelofytenfilter nietmeerdantwee
seizoenenomvatte,isgeziendevrij
constantesamenstellingvanhet effluent
dezemonsterperiode voldoendelang
geweest.
Doorhetgezuiverdewaterindetrekte
gebruiken wordteenduurzame oplossing
gebodenvoorde afvalwaterproblematiek

Chemische zuurstofverbruik fin mg/l), kjeldohl stiksto/fNkj) in mg/l, onopgeloste bestanddelen (OB) in mg/l
en vervuilin^swaarde fVE) per kubieke meter water in het effluent van het helqfytenjilrer in vier proefperioden
in 1998 en 19519in Espcl.

Proefperiode

czv

Nkj

OB

VE

2,5

15

0,44

M

11

0,57

1.4

< 10

0,53

i£

< 10

0,49

vanwitloftrekkerijen dievoorhun lozingenaangewezenzijnophetoppervlaktewater.Immersnabezinkingenvoorzuiveringblijft alleenalhetgehalteaanstikstof
enfosfaat doorgaanstehoogomditwater
directophetoppervlakrewarer rekunnen
lozen.
Overigenszijn aanhetsubsttaatvanhet
helofytenfilter stoffen (kalken ijzer)
toegevoegddiefosfaat sterkbinden.Bij
hergebruik isdezebindinginfeite niet
noodzakelijk.Destoffen kunnen worden
weggelaten.
Uiteenkostprijsberekening blijkt dat bij
eenvoldoendebedrijfsomvang het filter
nagenoegkostenneutraal kanworden
aangelegd.Ditwordtvooralgerealiseerd
doorbesparingen opwaterverbruiken
nutriënten.Bovendienvervaltdezuiveringsheffing.
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